
একটি হাসপাতালে ররাগীর অধিকারেে সনদ      PATIENT’S BILL OF RIGHTS IN A HOSPITAL 

আইলনর সলে সামঞ্জসয ররলে, ননউ ইয়কক নসটির হাসপাতালের ররাগী নহলসলে, আপনার এই অনিকারগুলো আলে: 

(1)  এই অনিকারগুলো রোঝা এেং েযেহার করা। রকান কারলে যনদ আপনন েুঝলত না পালরন ো আপনার সাহালযযর প্রলয়াজন হয়, 

তাহলে হাসপাতাে কতত কপক্ষ আপনালক রদাভাষী সলমত সাহাযয করলত োিয। 

(2) জানত, িম ক, েে ক, নেে, ধিঙ্গ পধেচয়, জাতীয়তাে উৎস, অক্ষমতা, রযৌন প্রেেতা, অর্ ক প্রদান ো রপলমন্ট পদ্ধনতর নভন্নতা 

নেলেচনায় না এলন বেষমযহীন নচনকৎসা রসো পাওয়া। 

(3) অপ্রলয়াজনীয় োিাননলষি োড়াই, পনরষ্কার ও সুরনক্ষত পনরলেলে সুনেলেনচত ও সশ্রদ্ধ যত্ন-পনরচয কা পাওয়া। 

(4)  আপনার প্রলয়াজন হলে, সংকিকােীন পনরচয কা পাওয়া। 

(5) হাসপাতালে রয নচনকৎসলকর তত্ত্বােিালন আপনার নচনকৎসা করা হলে, তার নাম ও পদানিকার সম্পলকক জানা। 

(6) আপনার নচনকৎসা রসোর সালর্ জনড়ত হাসপাতালের কম কচারীলদর নাম, পদানিকার ও কালজর দানয়ত্ব সম্পলকক জানা এেং 

তালদর দ্বারা নচনকৎসা, পরীক্ষা, পয কলেক্ষে প্রতযােযান করার অনিকার। 

(7)  একজন রসো প্রদানকারী েযক্তি টিক করুন, যালক আপনার নিসচাজক প্ল্যাননং এেং নিসচাজক পরেতী রসো নেষয়ক তর্য ও 

ননয়মােেী সম্পলকক অেগত করা হলে। 

(8) আপনার ররাগ ননে কয়, নচনকৎসা এেং ররাগ ননরামলয়র সম্ভােনার নেষলয় সম্পূে ক তর্য পাওয়া। 

(9) নচনকৎসার জনয রকান প্রোেী অনুসরলের প্রস্তাে রাো হলে, আপনন যালত সে রজলন শুলন (জ্ঞাত হলয়) সম্মনত নদলত পালরন, 

রসজনয আপনার প্রলয়াজন অনুসালর সমস্ত তর্য জানা। এই তলর্য উি প্রোেী ো নচনকৎসায় নেপদােঙ্কা ও ফে োলভর 

সম্ভােনাগুলোর উলেে র্াকলে।  

(10)  জ্ঞান না রফরালত আলদে নদলত, জ্ঞাত সম্মনত জানালনার জনয আপনার যা যা তর্য প্রলয়াজন রসসে পাওয়া। এোড়া, আপনন 

যনদ েুে অসুস্থ হন এেং ননলজ এই সম্মনত নদলত অসমর্ ক হন, তাহলে আপনার এই সম্মনত প্রদালনর জনয অনয কাউলক 

মলনানীত করার অনিকার আলে। আপনন আরও তর্য জানলত চাইলে, ‘িু নি নরসানসলিি অিকাস ক – আ গাইি ফর রপলেন্টস 

এন্ড ফযানমনেস’ (পুনরুজ্জীনেত না করার আলদে – ররাগী এেং তার পনরোলরর জনয ননলদকনেকা) েীষ কক তর্য-পুক্তস্তকার একটি 

কনপ ননলয় ননন। 

(11) নচনকৎসা প্রতযােযান করা এেং এর ফলে আপনার স্বালস্থযর উপর কী প্রভাে পড়লত পালর তা রোনা। 

(12) গলেষো / নরসালচক অংেগ্রহে প্রতযােযান করা। আপনন অংে রনলেন নকনা রস নেষলয় নসদ্ধান্ত ননলত আপনন নেস্তানরত জানার 

সুলযাগ পালেন। 

(13)  হাসপাতালে র্াকাকােীন একান্ত োস এেং আপনার নচনকৎসা ও পনরচয কা সংক্রান্ত সে তর্য ও ররকলিকর রগাপনীয়তা রাো। 

(14) আপনার নচনকৎসা এেং আপনালক হাসপাতাে রর্লক েুটি রদয়ার সকে নসদ্ধালন্ত অংেগ্রহে করা। এই হাসপাতাে আপনালক 

একটি নেনেত নিসচাজক প্ল্যান অর্ কাৎ েুটি রদওয়ার পনরকল্পনা এেং এই নিসচালজকর নেরুলদ্ধ আপনন নকভালে আপীে করলত 

পালরন তার নেনেত েে কনা নদলত োিয র্াকলে। 

(15) নেনামূলেয আপনার নচনকৎসার ররকিক পুনরায় পয কলেক্ষে করা এবং আপনার নচনকৎসার ররকলিকর একটি কনপ পাওয়া, যার 

জনয হাসপাতাে একটি যুক্তিসংগত নফ চাইলত পালর। আপনন এই নফ নদলত েযর্ ক হলে, শুিুমাত্র রসই কারলে আপনালক এই কনপ 

রর্লক েক্তিত করা যালে না। 

(16)  প্রনতটি েরলচর েে কনা সহকালর নেে পাওয়া এেং সেনকেুর মূেয ো চালজকর েযােযা জানা। 

(17) হাসপাতালের নেনভন্ন আইলিম, পনরলসো এেং রযসকে রহের্ প্ল্যান ো স্বাস্থয পনরকল্পনায় এই হাসপাতাে অংেগ্রহে কলর 

রসসলের স্ট্যান্ডািক চালজকর তানেকা রদোর অনিকার আপনার আলে। 

(18) ইননিলপনলিন্ট নিসনপউি নরসযেুেন প্রক্তক্রয়ার মািযলম অনাকাঙ্ক্ষিত নেে চযালেঞ্জ করার অনিকার আপনার আলে। 

(19)  রকানরকম প্রনতনহংসার ভয় না রপলয়, আপনন রয পনরচয কা এেং নচনকৎসা রসো পালেন, রসই নেষলয় অনভলযাগ করা এেং 

হাসপাতাে কতত কপলক্ষর কাে রর্লক উত্তর জানা এেং আপনন অনুলরাি করলে নেনেত উত্তর পাওয়া। হাসপাতালের উত্তলর 

আপনন সন্তুষ্ট না হলে, আপনন ননউ ইয়কক রস্ট্ি রহের্ নিপািকলমন্ট অর্ কাৎ ননউ ইয়কক স্বাস্থয নেভালগর কালে অনভলযাগ করলত 

পালরন। 

(20) কতজন অনতনর্ আপনার সালর্ রদো করলে রসই নেষলয় আপনার ইোনুসালর, পনরোলরর রযসকে সদসয ও অনযানয 

প্রাপ্তেয়স্কলদর আপনার সলে রদো করলত আসায় অগ্রানিকার নদলত চান, তালদর রসই ক্ষমতা নদলত পারলেন। 

(21) আপনার রদলহর অেপ্রতযে দান করার েযাপালর আপনার ইো প্রকাে করাে অধিকাে আলে। ষ াি ধকংবা তাে ষবশী বয়রেে 

বযক্তিগণ চাইরি এনওয়াইএে ষ ারনট িাইফ ষেক্তিধিরত অন্তর্ভ কু্তিে মািযরম অথবা তারেে অঙ্গ এবং/অথবা টটেযয োরনে 

অনযমধত ধবধর্ন্ন উপারয় (রেমন – ষেিথ ষকয়াে প্রক্তি, উইি, ষ ানাে কা  ুঅথবা অনয ষকান স্বাক্ষে কো কাগি) ধিধপবদ্ধ 

করে মতৃভ য পেবতী েমরয় তারেে অঙ্গ, এবং/অথবা টটেযয োন কোে অনযমধত ধিধিত আকারে প্রোন কেরত পারেন। োেপাতাি 

ষথরক ষেিথ ষকয়াে প্রক্তি পাওয়াে বযবস্থা েরয়রে। 
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